
 

 

Spørgsmål/svar vedr. individuel økonomisk støtte 
 
 
Hvad er formålet med nye retningslinjer? 
Der har tidligere været meget forskellig praksis i forhold til tildeling af individuel økonomisk støtte 
til eliteatleter. Konsekvensen har været et uigennemskueligt system, som har været svært at forklare 
over for atleter og den øvrige omverden.  
Vi har derfor ønsket at skabe nogle retningslinjer, som giver specialforbundene et mere ensartet og 
gennemskueligt udgangspunkt, når de tildeler atleter individuel økonomisk støtte. Retningslinjerne 
giver mulighed for fleksibilitet, således der kan tages hensyn til atleters forskellige behov og 
potentialer.   
 
Hvad er konsekvenserne af de nye retningslinjer? 
Retningslinjer er primært målrettet sportscheferne (arbejdsgruppen), og skal fungere som 
udgangspunkt for specialforbundenes drøftelser med atleterne i forhold til at skabe økonomisk 
råderum for en optimal sportslig satsning og sammenhæng i den enkelte atlets private økonomi. 

Udgangspunktet for retningslinjerne er, at alderssvarende gennemsnitlige indkomstniveauer skal 
inddrages i vurderingen af den individuelle økonomiske støtte. Derfor vil atleter, der har høje 
indkomster, i nogle tilfælde ikke være i målgruppen for tildeling af individuel økonomisk støtte.  

Team Danmark anser det som vigtigt, at atleter har mulighed for at opspare til pension. Derfor er 
det både ønskeligt og acceptabelt, at atleten opsparer pension af sin indtjening og det accepteres, at 
atleter med høje indtjeninger kan indbetale op til 20 pct. af indtjeningen til en pensionsopsparing 
uden at beløbet indregnes i den økonomiske behovsvurdering.  
 
Hvilke udgifter er den individuelle støtte målrettet til? 
Støtten skal i videst muligt omfang gives som øremærkede tilskud til konkrete formål. Der er basale 
fornødenheder som f.eks. bolig, mad, transport etc. (jævnfør bemærkningerne i lov om eliteidræt, 
stk. 6). 
 
Hvem kan få individuel økonomisk støtte 
Støtten kan bevilges til elite- og verdensklasseatleter. Det sker på baggrund af en samlet vurdering 
af atletens sportslige potentiale og økonomiske behov.  
 
Hvordan får atleten individuel økonomisk støtte? 
Den individuelle direkte økonomiske støtte søges via specialforbundet og bevilges i arbejdsgruppen 
mellem Team Danmark og specialforbundet. Den individuelle direkte støtte finansieres via det 
fælles elitebudget og/eller i form af særbevillinger. Den individuelle direkte økonomiske støtte 
udbetales via specialforbundet, som bidragsfri B-indkomst uden tilbageholdelse af skat, men med 
oplysningspligt.  
 
Hvordan er retningslinjerne blevet udarbejdet? 
Team Danmarks bestyrelse har afholdt temadrøftelse om individuel økonomisk støtte (27. 
september 2017). Efterfølgende afholdt Team Danmark dialogmøde (10. oktober 2017) med 
specialforbund, aktivkomiteen og DIF. På dialogmødet drøftede vi i fællesskab fordele og ulemper 
ved forskellige muligheder. Der var fuld opbakning til Team Danmarks tanker og skitse til 
retningslinjer. På baggrund af de ovenstående møder har Team Danmarks administration udarbejdet 
retningslinjerne og Team Danmarks bestyrelse har overordnet kommenteret og efterfølgende 
godkendt disse. 
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